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Országos és regionális programok, események,
képzések
Indul az ejtőernyős szakági képzés!
Egyedül szeretnéd élvezni a szél suhogását több száz vagy ezer méter
magasan?
Akkor neked találták ki az ejtőernyős képzést!
Kedves Cserkész Testvérek!
Csatolom a Képzés díjösszesítő táblázatát.
FIGYELEM: Nem egyszerre kell fizetni, hanem ez egy összesítő táblázat, ne ijedjetek
meg tőle!
A vezetőket kérem a 16 év feletti cserkészeket tájékoztassák a lehetőségről!
JELENTKEZÉS: folyamatosan nálam
Email: marko.gergely@cserkesz.hu ; ejtoernyos_szakag@cserkesz.hu

Jelentkezési adatlap:
https://docs.google.com/forms/d/1N5X4nUhNLFhW7qsUa0SfKAxzzvDLY4vJ3gPJW
VHRhX4/viewform
Költségvetés:
http://cserkesz.hu/sites/default/files/cikk_fajl/ejtoernyos_szakagi_koltsegtervezes_k.d
ocx
Kérlek, írjatok egy levelet az alábbi válaszokkal az e-mail címemre:
1.Képzésre jelentkezem!
2.Tandemugrásra jelentkezem!
Aki képzésre jelentkezik annak az orvosi vizsgálatot kell első lépésben csinálnia.

JM!
Markó Gergely csst. (140.)
MCsSz ejtőernyős szakág szakvezető
+36-70-778-2141

Tandem ugrás a cserkészekkel
KÉK EGET! Jó munkát!
Ejtőernyős tandemugrás indul az ejtőernyős szakág mellett, melyet
kedvezményesen biztosít nekünk az ejtőernyős oktatónk.
Cserkész ár: 53.000 Ft Kaposújlaki ár, Siófok - kiliti ár külön megbeszélés alapján.
Civil ár: 58.000 Ft
megtakarítás: 5.000 FtMCSSZ kedvezmény
Tandemugrás**http://www.ugorjvelunk.hu/ugorj_velunk_
https://docs.google.com/a/cserkesz140.hu/forms/d/1rVM-Eiq2tzU5mfDZukwQwaztjhxR6jlfrlmEiJNapI/viewform
JM!
Markó Gergely csst. (140.)
MCsSz ejtőernyős szakág szakvezető
+36-70-778-2141

Meghívó ejtőernyős szakági tájékoztatóra
JM - Kék eget!
ITT AZ IDŐ, hogy találkozzunk, és Személyesen is informáljunk az Ejtőernyős
Szakágról, és a képzésről!

Gyere el Te is!
Kérek mindenkit, hogy a részvételi szándékát jelezze
felém: m.gergely@cserkesz140.hu
Mikor: 2014.01.28. Kedden 17.30-tól
Helyszín: Tömörkény utcai székház: 1025 Bp. Tömörkény utca 3/a emelet.
Meghívott "vendég" Tóth 1 Gábor Ejtőernyős oktató / Tandempilóta / Tűzoltó
vezető...
Témák:
- Reporvosi vizsgálat
- Elméleti képzés
- Gyakorlati képzés
- repterek, magasságok, repülők, ejtőernyők, szélcsatornás képzési lehetőség itthon
és külföldön.
- amit szeretnétek megtudni...
Neked is itt a helyed!
Kedvcsinálók:
http://www.youtube.com/watch?v=hBW7k4s6jSk
http://www.youtube.com/watch?v=_nOsqIMhjLo
Legyen neked is ilyen videód! :))
Markó Gergely csst. (140.)
MCsSz ejtőernyős szakág szakvezető
+36-70-778-2141

Farkasordító túra - időpontváltozás!
Sziasztok!
A Farkasordító éjszakai túra eredetileg erre a hétvégére volt meghirdetve, de
sajnos több ok miatt ez most nem tud megvalósulni.
Ha mutatkozik rá igény, egy új időpontban ezt pótolnánk. Mivel a februári hétvégék
tele vannak programokkal, március 1. éjszaka tűnik megfelelőnek. Remélhetőleg
akkor az időjárás is méltóbb lesz a program nevéhez... ;)
Kérem, február 9-ig a hangya@cserkesz.hu címen jelezze, aki érdeklődik a program
iránt, és szívesen részt venne, megjelelölve hogy csapatából kb hányan jönnének.
Köszönöm, és elnézést a program módosításért.
A további programokat itt éritek el: http://www.xcserkesz.hu/programok

illetve hamarosan egy körlevélben is összefoglaljuk a közelebbieket.
Jó munkát!
Hangya
Ronkay János csst. (293.)

Házunk tája...
Halászné Várady Ildikó hazatért
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy
Halászné-Várady Ildikó
Nyugalmazott középiskolai tanár és a Magyar Leánycserkész Szövetség egykori
Elnöke
2014. január 7-én, életének 81. évében hazatért teremtő Urához.
Felejthetetlen halottunk búcsúztatója 2014. január 18-án (szombaton) délután 1
órakor a gödöllői Dózsa György úti temető ravatalozójában volt.
Drága emléke szívünkben él!
"Boldog az az ember, akinek
te vagy ereje, aki a Te utaidra gondol.
Ha a Siralom völgyén mennek is át,
források völgyévé teszik azt.
Újult erővel haladnak,
és megjelennek Istennél." 84.Zsoltár 6-8. vers

Tájékoztató csapatparancsnokok részére
Kedves Csapatparancsnokok!
Bizonyára már többen tapasztaltátok, hogy az éves jelentés leadásakor egy felnőtt
taggal gyarapodott csapatotok. Az ECSET a jelentésbe be is számítja, ennek
megfelelően jön ki a fizetendő tagdíj is.
Ez mindössze azért van így, mert az Országos Küldöttgyűlés 2013. november 23-án
– az ügyész által adott útmutatásnak megfelelően – visszaállította a korábbi fenntartó
testületek tagsági jogát, mely a hatályos rendszerben a felnőtt tagságot jelenti.
Amennyiben a csapat nem szeretné, hogy tagjai között szerepeljen, és akár már a
mostani évi jelentésben tagdíjat kelljen a jogi személy tag (volt fenntartó testület)
után fizetnie, kérjük, hogy keresse fel a volt fenntartója képviselőjét (általában
alapítvány vagy egyesület elnöke, plébános, lelkipásztor, iskolaigazgató) és kérdezze
meg tagsági szándéka felől. Ha továbbra is szeretne az említett szervezet a Magyar
Cserkészszövetség teljes jogú tagja lenni, fizesse meg az éves tagdíjat, amennyiben
nem kíván, adjon aláírt törlési (kilépési) nyilatkozatot. Ezt az alábbi hivatkozás alatt,
vagy a honlapunkon a Szövetség » Testületek » Országos Tanács » Iratminták
oldalon találjátok.
Amennyiben ezt a nyilatkozatot eljuttatjátok részünkre a 1255 Budapest, Pf. 192
címre (előzetesen pedig elektronikus formában a titkarsag@cserkesz.hu címre),

tudjuk törölni és természetesen tagdíjat sem kell fizetni a fenntartó után és a felnőtt
tagi gyűlésre sem kell meghívni a szervezet képviselőjét.
Az esetleges kilépést követően a szervezet természetesen ezután is lehet fenntartója
a cserkészcsapatnak, az Alapszabályban rögzített módon, megállapodás útján.
Kérdés esetén, kérlek, keressétek Kollár Tamás titkárságvezetőt a titkárság
címén vagy a 20/3586458-as (cs) telefonszámon.
Egyúttal szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy a tavaly év elején választott
csapatküldöttek mandátuma lejárt, így amely csapat ősszel nem tette meg, mielőbb,
de január végéig gondoskodjon csapaküldött(ek) választásáról, melyre felnőtt tagi
gyűlés keretében van mód. (ASZ 26. § és 28. §)
Jó munkát!
Kollár Tamás (1002.)
titkárságvezető

Külügyi Hírek
KMCSSZ jubileumi jelvény pályázat
Kedves Cserkésztestvéreim!
Jövőre a KMCSSZ jubileumi tábort szervez Fillmore, NY-ban. Erre az alkalomra mint
mindig, szeretnénk egy jelvényt is kiadni. A jelvény kidolgozására egy pályázatot is
kiírtak amelyet most megosztok veletek is. Csatolom a 2015 jubileumi tábor
jelvényének elkészítésére a palyazatot.
http://cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/KMCSSZ_jubi%20palyazat.pd
f
Jó munkát!
Szorád Gábor cscst.
ÖCsI

ScoutingTrain 2014
KCST!
Idén nyáron (július 31.- augusztus 19.) egy formabontó táborral készül a német
cserkészszövetség (BdP), hogy megemlékezzen a berlini fal leomlásának 25.
évfordulójára. Egy közel három hetes utazást terveznek Berlintől a Bajkál-tóig,
érintve Varsót és Moszkvát. Az utat vonattal teszik meg, az út majd 9000 km hosszú,
és sokáig a híres transzszibériai vasútvonalon halad. Út közben a vonat áthalad több
nagyvároson is, itt városnézés és vetélkedők segítségével ismerkednek meg a hely
nevezetességeivel. A hosszú vonatút végén egy pár napos táborozás vár a

résztvevőkre a tó partján. A szervezők örömmel fogadják a magyar résztvevőket. A
hivatalos regisztráció elindult, a program hivatalos honlapja az alábbi linken érhető
el:http://scoutingtrain.org
A jelentkezés feltételei:
16. életév betöltése
előzetes regisztráció
tábordíj befizetése (jelenleg még nincs fix díj, de olyan 1000 € körüli összegre
kell számítani)
 angol vagy német nyelv legalább középfokú ismerete




A jelentkezési szándékot előzetesen jelezni kell az MCSSZ felé,összekötő: Erdész
Péter csst. (831.), e -mail: erdesz.petro@gmail.com, valamint
az intercom@cserkesz.hu-n is.
Továbbá örömmel fogadják a szervezők a segítőket a törzsbe is, mint program
koordinátorok. Ezzel kapcsolatban pontosabb információkat szintén a fent említett email címen lehet kapni.
Hetyey Annamária (702.)

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)
A 4. CspkVK végzősei
Január 10-én került sor a 4. CspkVK zárószertartására, amelyen 10 újabb woggle
tulajdonossal együtt örülhettünk.
Csízy Ferenc csst. (439.)
Erdész Péter csst. (831.)
Ilyés András csst. (140.)
Kutasi Bence csst. (121.)
Markó Gergely csst. (140.)
Pozsonyi Anna csst. (241.)
Szarka Zsolt csst. (1117.)
Székely Csaba csst. (304.)
Szilassy Péter csst. (16.)
Szőlőssy-Vágó János csst. (96.)
Téglás Gergely csst. (929.)
eredményesen fejezte be a képzést. Köszönet nekik a kitartásért, a vezetőik
biztatásáért, és a kiképzésben részt vevők és azt támogatók munkájáért, valamint az
Úristennek a segítségéért. Az ő áldása kísérje munkájukat!
José
Pótor József cst. (304.)
vezetőképzési igazgató
MCsSz -Gilwell Csapat

Jó munkát!
Budapest, 2014. január 27.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

-Kiadja a Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége
http://www.cserkesz.hu/elnokseg/

